KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt második hírlevelén. Célunk hogy Önök, kedves olvasók megismerjék a második vízgyűjtő-gazdálkodás balatoni terveit, megismerjék a Tó vízgazdálkodásának jövőjét meghatározó koncepciókat, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy együtt védjük a Balaton természeti kincseit nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékek érdekében is. Itt az alkalom, hogy aktív szereplő legyen lakókörnyezete vizeinek, vízbázisainak védelmében:
járuljon hozzá véleményével, javaslataival a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez!
Szeptember 4-én befejeződtek az OVF hivatalos fórumai, a VGT-2 ún. társadalmasításának első köre.
Még szeptemberben közzéteszik a VGT-2 vitaanyag második fogalmazványát, melyhez november közepéig várják a civilek hozzászólásait.
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. A NABE eddigi tevékenységéről, a társadalmasítás első körében írt javaslatainkról a projekt honlapján olvashat. Hírlevelünk időről
időre tájékoztatást ad a tervkészítés folyamatáról, különösen a Balatont érintő vonatkozásokról. Kérjük,
olvassák leveleinket, és vegyenek részt programjainkon!
Friss hír: Szeptember 22-én Fonyódon lesz fórum a VGT-2 balatoni vonatkozásairól. Szeretettel várjuk,
jöjjön el!
2015. szeptember 11.
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK
OVF fórum Balatonfüreden
A tervezésért felelős OVF 2015. augusztus 31-én tartotta
balatoni fórumát a füredi konferenciaközpontban.
A NABE résztvevők a Balaton 2004-ben abbahagyott kotrásának kérdéskörében tettek javaslatokat. A fórum résztvevői teljes egyetértést tanúsítottak javaslatainkkal. Nagyon reméljük, hogy az egyetértésnek gyakorlati következménye is lesz.
Tovább

OVF fórum Budapesten
2015. szeptember 1-ején a Földtani Intézetben tartotta az
OVF az ún. zöld fórumot a civil szervezetek képviselőinek.
Környezetvédő szervezetek - szerte az országból - a VGT2 tervezetéhez sok észrevételt, javaslatot fogalmaztak meg,
melyek írásos összefoglalását írásban is átadtuk.
Tovább

Nem lesz Velencei tó törvény
Évtizedes tervezgetés után szeptember 9-én eldőlt: nem
lesz külön törvény a Velencei-tó fejlesztésére és környezeti
értékeinek védelmére. A Balaton marad az egyetlen tó,
melyre külön törvény vonatkozik. Reménykedjünk benne,
hogy legalább a Balaton törvénybe iktatnak majd egy fejezetet a kistestvér védelmére.
Tovább

NABE fórum lesz szeptember 22-én, Fonyódon
Várjuk a Fonyódi Kulturális Központba, a VGT-2 tervezetéről tartott fórumra. Témája: Mit tehetünk a Balaton és
természeti értékeinek védelméért?
A fórumon kialakított véleményünkről, javaslatainkról
üzenetet küldünk a vízgyűjtő-gazdálkodás felelőseinek.
Tovább

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

